
Opgelet: Het programma is regelmatig aan veranderingen 
onderhevig. Er kunnen dus op het laatste moment nog 
wijzigingen zijn. De teamleiders houden dit in principe in 
de gaten en zullen het doorgeven. Kijk anders de dag voor 
de wedstrijd op de site knvb.nl

Wedstrijden junioren  
en senioren
Programma september

Zaterdag 26 september 2009 THUIS
14.30 74747 TABA 4 (zat) - RAP 4 (zat) 
14.30 77239 TABA 5 (zat) - WV-HEDW 16 (zat) 
12.30 78203 TABA 6 (zat) - VVA/Spartaan 4 (zat) 
11.15 96497 TABA D1 - GeuzenM’meer D2
10.00 96503 TABA D2 - Sloterdijk D3 
12.30 99671 TABA D5 - Pancratius D12 
11.15 154053 TABA E3 - Fortius E2 
10.00 134865 TABA E4 - KSJB E1 
09.00 106848 TABA E5 - Meteoor E2 
09.00 145476 TABA E6 - IJburg AFC E3 
09.00 118362 TABA F2 - CTO 70 F2 
10.00 134888 TABA F3 - TOG F1 
11.30 118384 TABA F4 - Diemen F7 
09.00 118366 TABA F5 - OSV F4 

Zaterdag 26 september 2009 UIT
15.00 68512 DEM 1 (zat) - TABA 1 (zat)
12.30 77257 Fortius 3 (zat) - TABA 2 (zat) 
12.45 74531 Wartburgia 4 (zat) - TABA 3 (zat) 
14.45 126128 Wherevogels De VE1 (zat) - TABA VE1 (zat) 
15.00 125559 GeuzenM’meer VE3 (zat) - TABA VE2 (zat) 
13.00 135466 Voorland MA1 - TABA MA1 
10.15 129479 Amstelveen MB1 - TABA MB1 
13.00 130122 Tos Actief MC1 - TABA MC1 
12.30 130156 Nieuw Sloten sv MC1 - TABA MC2 
12.30 100332 Dijk De D6 - TABA D3 
10.30 96118 Roda 23 D9 - TABA D4 
11.15 106416 DWV E2 - TABA E1 
12.00 150981 Dijk De E3 - TABA E2 
09.30 107022 Tos Actief E4 - TABA E7 
10.00 145977 Voorland F1 - TABA F1 
09.00 122506 Meer de F5 - TABA F6 

Zondag 27 september 2009 THUIS
15.00 39499 TABA 1 (zon) - Heemstede 1 (zon),  
scheids J.R. van Zaanen
14.30 62207 TABA VE1 (zon) - ASV ‘65 VE1 (zon) 
12.30 144919 TABA B1 (zon) - Monnickendam B1 (zon) 

12.30 60774 TABA C1 (zon) - DWS C1, scheids K.J. Folkers
10.30 61975 TABA C3 (zon) - Meer de C2 (zon) 

Zondag 27 september 2009 UIT
14.30 141002 JOS/W’graafsmeer 6 (zon) - TABA 2 (zon) 
12.00 44327 Germaan De 3 (zon) - TABA 3 (zon) 
11.30 56314 Velsen A1 (zon) - TABA A1 (zon)
14.30 58488 Diemen A4 (zon) - TABA A2 (zon) 

Wedstrijden junioren  
en senioren
Programma oktober

Zaterdag 3 oktober 2009 THUIS
15.00 67642 TABA 1 (zat) - Meteoor 1 (zat), 
scheids M. Kacar
16.15 74733 TABA 3 (zat) - Arsenal ASV 3 (zat) 
14.30 77243 TABA 5 (zat) - Arsenal ASV 5 (zat) 
11.00 125836 TABA VE1 (zat) - Wartburgia VE1 (zat) 
12.30 135470 TABA MA1 - GeuzenM’meer MA1 
09.00 129401 TABA MB1 - Kadoelen sv MB2 
11.00 130092 TABA MC1 - GeuzenM’meer MC1 
10.00 130102 TABA MC2 - Tos Actief MC1 
09.30 96492 TABA D4 - Legmeervogels D9 
11.30 106826 TABA E1 - Dijk De E2 
10.00 150988 TABA E2 - Volewijckers E2 
09.00 110741 TABA E7 - Tos Actief E5 
10.00 145979 TABA F1 - GeuzenM’meer F2 
09.00 118375 TABA F6 - IJburg AFC MF1 

Zaterdag 3 oktober 2009 UIT
13.00 74521 Wartburgia 6 (zat) - TABA 4 (zat) 
12.30 77490 Fortius 6 (zat) - TABA 6 (zat) 
10.00 96663 Amstelland United D2 - TABA D1 
09.00 95643 JOS/W’graafsmeer D2 - TABA D2 
11.00 95310 Eendracht’82 D1 - TABA D3 
09.00 98904 Ouderkerk D6 - TABA D5 
10.00 105461 Meer de E2 - TABA E3 
09.00 105453 Meer de E3 - TABA E4 
09.00 105704 GeuzenM’meer E5 - TABA E5 
09.30 117977 DWV F3 - TABA F2 
10.00 154307 Amstelland United F3 - TABA F3 
09.00 117306 GeuzenM’meer F4 - TABA F4 
11.30 118293 Diemen F7 - TABA F5

Zondag 4 oktober 2009 THUIS
12.30 53515 TABA 2 (zon) - Meteoor 3 (zon) 
14.30 53772 TABA 3 (zon) - Arsenal ASV 7 (zon) 
15.00 56664 TABA A1 (zon) - Assendelft A1 (zon) 
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COLOFON TABA TREFFER

Voorzitters
Anton Noorman
antonnoorman@gmail.com
Arthur Rauwerdink 
donwordy@gmail.com

Secretaris/jeugdsecretaris
Jan de Wijer  
j.dewijer@hccnet.nl
Lampenistenstraat 120 
1019 TK Amsterdam
06-40038578

Penningmeester
Anke Lucas
jalucas@tiscali.nl
Schagerlaan 115
1097 HP Amsterdam
06-12878513

Ledenadministratie
Frank Visbeen
fvisbeen@rpd.nl
Blauwpijpstraat 6
1019 KW Amsterdam

Wedstrijdsecretaris jeugd 
Eric Jansen/Rob Ales, 06-50642936
e.jansen_i.peters@orange.nl
ales@xs4all.nl

Wedstrijdsecretaris senioren 
Mellijn Hartman, 06-47192888
mellijnhartman@gmail.com

Toernooicoördinator
vacature

Scheidsrechterscoördinator
Jozef Harten 
j.harten@tiscali.nl

Jeugdcommissie
Thom Moerkamp (A- en B-jeugd) 
moerkamp@wish.net
Peter Giljam (C-jeugd) 
buzz@buzzworks.nl
Frenkie Hardonk (D-jeugd) 
frenkiehardonk@yahoo.com
Malou Heyse (E-jeugd) 
m.heyse@inter.nl.net
Pita de Leeuw (meidenteams) 
p.de.leeuw@vpro.nl
vacature F-jeugd en T-League
 
Technische Commissie
Bregt Remijn (voorzitter),  
bremijn@xs4all.nl, 020-6631925
René Diepgrond (senioren)
diepie@planet.nl
Frank Verkaaik (senioren)
f.verkaaik@dnb.nl
Aad Verkaaik (A-jeugd)

aadjestaartje@hotmail.com
Bert Rijskamp (B-jeugd)
bert.rijskamp@hotmail.com
Frank Visbeen (C- en D-jeugd)
fvisbeen@rpd.nl
Freek Kallenberg (D- en E-jeugd)
freek.k@xs4all.nl
Remco Geesken (F-jeugd en T-League)
remco.geesken@zonnet.nl
Bart Zwarenstein (meidenteams)
bart.zwarenstein33@gmail.com

Materiaalman jeugd
Jos Duijst, 020-6759756
josduijst@online.nl

Veldverzorging
Werner Möller, 020-6644478

Beheer kantine 
Stef van der Laan, 020-6245566
Werner Möller, 020-6644478
Mildred Reemnet, 06-24151127

Redactie Taba Treffer
Ron de Heer
rondeheer@yahoo.com
Willem Passtoorsstraat 22-1 
1073 HX Amsterdam, 06-30268070

Opmaak Taba Treffer
Alex Clay

CONTRIBUTIES 2009-2010*

F zonder competitie  € 60,-
F € 110,-
E € 120,-
D € 130,-
C € 140,-
B € 150,-
A € 160,-
Senioren € 175,-
Zaal € 130,-

Administratiekosten € 10,-
Tabatreffer  € 15,-
Aanmaningskosten € 15,-

Opzeggen 1 juni t/m 30 sept. 
Senioren € 40,-
Jeugd en zaal € 30,-

Opzeggen 1 okt. t/m 31 dec.
Senioren € 100,-
Jeugd en zaal € 70,-

Gezinskorting
Vanaf 2e en volgende 
leden binnen één gezin:  € 15,-

Studentenkorting € 30,-

* wijzigingen voorbehouden

Kijk voor meer info op lowiekopie.nl

Amsterdam
Amstelveenseweg 202

Kinkerstraat 101-103
Linnaeusstraat 107

Rozengracht 63
Tilburg

Schouwburgring 18-20
Goirkestraat 27

Digitaal Printen
DTP Service

Textielbedrukking
Fotocadeaus
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	 Beste	lezer,

Welkom	in	het	nieuwe	voetbalseizoen.	We	hebben	al	een	paar	mooie	
voetbalweekenden	achter	de	rug	en	hopelijk	blijft	dat	nog	even	zo.		
Wie	inmiddels	het	Tabacomplex	heeft	bezocht	zal	niet	ontgaan	zijn	dat	er	
allerlei	mooie	veranderingen	zijn.	Er	is	een	nieuw	kleedkamergebouw,	de	
velden	liggen	er	prachtig	bij	en	ook	de	kantine	ziet	er	behoorlijk	opgefrist	uit.	
Bovendien	heeft	Taba	een	nieuw	logo.	
	 In	de	Treffer	zal	met	ingang	van	dit	nummer	weer	het	
wedstrijdprogramma	worden	afgedrukt.	Het	is	gebleken	dat	hier	behoefte	
aan	was.	Het	programma	–	steeds	voor	de	komende	3	weken	–	is	bedoeld	als	
leidraad,	want	de	knvb	verandert	regelmatig	de	tijden	van	de	wedstrijden,	
vaak	op	verzoek	van	de	clubs	zelf.	Kijk	dus	de	dag	voor	de	wedstrijd	altijd	
nog even op de officiële knvb-site.
	 Laten	we	er	met	zijn	allen	weer	een	geweldig	voetbaljaar	van	maken.

	 Redactie	Tabatreffer



Leden van de Amsterdamse Football Club Taba, 

Heden verklaren wij het voetbalseizoen 2009-2010 of-
ficieel geopend. Net als jullie zijn wij razend benieuwd 
naar de verrichtingen in het nieuwe seizoen. Evenaren we 
de voetbalprestaties van het vorige seizoen? Gaan we er 
overheen? Ontdekken wij nog meer parels tussen onze 
vele jeugdvoetballers? En nog belangrijker: wordt het 
weer een seizoen vol voetbalplezier? Het vorige seizoen 
verbeteren: misschien niet makkelijk, maar zeker niet 
onmogelijk!

Vieren
Aan de inzet van vele vrijwilligers zal het niet liggen. Al 
vanaf begin augustus draaien bestuur (met Anke en Jan 
voorop), jeugdcommissie en -trainers, technische com-
missie en Materiaalmans op volle toeren. Leo en Ria staan 
op zondag weer scherp achter de bar, fijn zo. Ook dit jaar 
vieren we de inzet van onze vrijwilligers weer met een 
wervelend vrijwilligersfeest. 

Vaandel
Een nieuwe belangrijke loot aan de Tabastam is de spon-
sorcommissie. Op de komende Algemene Ledenvergade-
ring (ALV), 12 november, presenteert commissievoorzitter 
Peter Giljam de nieuwe Tabalijn, inclusief een voorstel 
voor een nieuwe vaandel. Zulke initiatieven dragen wij een 
warm hart toe. Ook de seniorencommissie zaterdag en 
zondag krijgt een doorstart, onder bezielende leiding van 
Mellijn (zaterdag 1). Binnenkort zullen alle teamleiders 
worden uitgenodigd voor een bijeenkomst over spelregels, 
trainingsschema’s, verdeling van spelers, de oprukkende 
jeugdteams die straks geen jeugdteams meer zijn… Het 
is een goede zaak dat de senioren zich verenigen, hun 
gebundelde geluid zal weerklank vinden bij het bestuur.
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Bouwen
De verbouwing wordt naar verwachting ook dit seizoen 
afgerond. De keuken is klaar, de toiletten nagenoeg, de 
kantine op de bar na. De twee inpandige nieuwe kleedka-
mers zijn klaar, de nieuwe kleedkamer nog voor de winter. 
Het terras biedt straks ruimte voor een barbecue, die gaat 
Alex Muniz metselen, samen met Adriaan V. Dank speciaal 
aan de bouwers die ook tijdens de zomermaanden geheel 
vrijwillig doorschilderden en timmerden, zoals Arthur de 
Ruiter, Anke en Robbi. Mocht u vinden dat het nog sneller 
kan, meld u aan bij onze duizendpoot Jos.

Spreekbuis
De Treffer, onze spreekbuis, gaat vaker verschijnen. Stre-
ven is er elke drie weken dubbeldik leesplezier, met pro-
gramma’s. Er zijn een aantal vaste schrijvers, maar er is 
ruimte genoeg voor meer bijdragen: een wedstrijdverslag, 
het voetbalkamp, een mededeling, een vet stripverhaal of 
kleurplaat. Aanleveren is eenvoudig: mail hoofdredacteur 
Ron de Heer, zie voor zijn mailadres het colofon. 

ALV
Zoals gezegd: de ALV staat gepland voor 12 november. 
Komt allen. Zijn er zaken die we daar moeten bespreken? 
Laat het ons weten, liefst uiterlijk vier weken van tevoren. 

Tot ziens op de velden,

Anton/Arthu
(voorzitters in deeltijd, mannen in bonis)
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D1 am Stammtisch

Zonder dat we er altijd bij stilstaan, zijn er dagelijks heel 
wat mensen actief binnen Taba om de club te laten reilen 
en zeilen. Regelmatig richten we de schijnwerper op een 
van deze mensen. Dit keer is de beurt aan secretaris Jan 
de Wijer.

10 vragen
aan Jan de Wijer

1 Hoe lang ben je al lid van Taba?

Eigenlijk nog maar heel kort. Ik leerde de club kennen 
toen mijn jongste zoon, die per se wilde voetballen, op 
zijn zesde in een F-team kwam. Hij is nu twaalf, dus reken 
maar uit. Zijn oudere broer wilde algauw ook voetballen 
en voor ik het wist stond ik een team te trainen. Echt lid 
van Taba werd ik pas toen ik zelf ging voetballen. Want 
ik merkte dat ik niet goed training kon geven als ik niet 
wist hoe het voelde om wedstrijden te spelen. Ik heb nooit 
eerder bij een club gevoetbald. Ik hield zelfs niet speciaal 
van voetbal, maar mijn zoons hebben me enthousiast 
gemaakt. Nu doe ik niets liever!

2 In welk team zit je en wat is je positie op  
het veld?

Ik sta in de spits bij de zondagveteranen. Ik maak geen 
spectaculaire doelpunten, maar ik weet op de een of 
andere manier wel vaak waar de bal terechtkomt, en 
kan goed een bal plaatsen. Scoren geeft een kick, maar 
als spits onthoud je vooral de missers, en daar zijn er 
altijd veel meer van in een wedstrijd! Een assist geven, 
vooral een intikkertje, vind ik misschien nog mooier. Het 
allermooist is om doorgebroken te zijn en met de bal op 
de keeper af te stormen - het oerduel - en dan het goede 
moment te kiezen. Vreemd genoeg is dat makkelijker met 

een verdediger in je rug, dan krijg je geen tijd om na te 
denken. 

Je bent actief voor Taba als trainer, je 
bent jeugdsecretaris en nu zit je als 
algemeen secretaris in het bestuur. Je 
bent (mede)auteur van informatieve 
brochures als ‘Taba voor beginners’ en 
het ‘Jeugdbeleidsplan’. Je behoort tot het 
exclusieve groepje Zeer Actieve Mensen 
binnen Taba. Wat is je drijfveer?

3
Ik hou er echt van in het veld te staan en met kinderen 
en voetbal bezig te zijn. De rest is eigenlijk een reactie 
geweest op de onvrede die ik had bij bepaalde dingen die 
niet goed geregeld waren. Dan kun je op zoek gaan naar 
een andere club, maar daar vond ik Taba te bijzonder voor. 
Je bent in eerste instantie geneigd te zeggen: ‘Taba, doe er 
iets aan!’ Maar op een gegeven moment besefte ik: de club, 
dat ben je zelf. Als je iets wilt, moet je het zelf doen. De 
club is zo leuk als je hem zelf maakt. Taba draait volledig 
op vrijwilligers. Het belangrijkst is dat er zo veel mogelijk 
mensen bij betrokken zijn. Want vele handen maken licht 
werk. Het is niet niks wat er allemaal gedaan moet worden 
om iedereen met plezier te kunnen laten voetballen.
Een andere mogelijkheid is mensen van buitenaf in te 
huren, die bepaalde taken op zich nemen. Dat betekent 
niet alleen dat de contributie flink moet worden verhoogd, 
maar ook dat de sfeer in de club verandert. En de sfeer 
wil ik graag hetzelfde houden, want dat is de grote 
charme van Taba. Daarom moeten we alles zelf blijven 
doen. Het zou ook goed zijn als er meer mensen naar de 
algemene ledenvergadering kwamen. Daar kun je het 
bestuur en de commissies aanspreken op het beleid en 
invloed uitoefenen. Wat is er nu leuker dan ideeën te 
krijgen en die met andere mensen uit te voeren? Er is zo 
veel mogelijk hier!
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Een citaat uit het jeugdbeleidsplan: “Het 
formeren van een of twee topteams per 
leeftijdsklasse en de rest het maar laten 
uitzoeken is een oplossing die voor Taba te 
makkelijk is.” Ik vind dat mooie woorden. 
Mijn ervaring is wel dat de pareltjes uit de 
verschillende teams worden weggeplukt en  
in een hoger team worden geplaatst.  
Het gevolg is een nivellering in de lagere 
teams. Ben je het daarmee eens?

4

Er zijn veel misverstanden over het selectiebeleid. Daarom 
spreek ik ook liever van een teamvormingsbeleid. Binnen 
de grenzen van wat mogelijk is binnen zo’n kleine club 
als Taba, wordt geprobeerd om optimale teams te vormen, 
waarin elke speler tot zijn recht kan komen en zich kan 
blijven ontwikkelen. Dat laatste gaat bij iedereen in een 
eigen tempo, en vaak met sprongen. Vandaar dat er per 
seizoen veel in de teams veranderd wordt. Daarbij komt 
het ook weer goed uit dat Taba een kleine club is, want 
iedereen kent elkaar, dus je komt nooit in een team met 
volslagen vreemden.
De teamvorming is een heel lastige klus, die bij ons 
gelukkig door een grote groep mannen met veel verstand 
van voetbal wordt geklaard: de Technische Commissie. 
Die kijkt speciaal naar wat goed is voor een speler. 

Daarbij gaat het zeker niet alleen om talent. Ook inzet 
is heel belangrijk, en kracht en teamspirit. Bovendien: 
als je alle talentjes bij elkaar zet, heb je nog geen team! 
Er zijn bijvoorbeeld ook harde werkers nodig, zwoegers, 
waterdragers, zeg maar. En andere soorten spelers. 
Alles is erop gericht om de kinderen te stimuleren tot 
beter voetbal. Als het niveauverschil te groot is binnen 
een team, zullen de betere spelers gaan samenspelen en 
haken de mindere spelers af. Daar wordt niemand beter 
van. De uitblinkers krijgen dan een nieuwe uitdaging in 
een hoger team, wat de rest een kans biedt. Want het 
mooie is dat je dan weer uitblinkers krijgt! 

5
Taba heeft iets van 30 teams, en maar twee 
velden. De mini’s mogen nu ook mee doen.  
Taba lijkt een soort veelvraat. Kunnen we alle 
teams nog wel kwijt?

Taba groeit al jaren niet meer. We hebben dit seizoen 
zelfs minder teams dan vorig jaar: 40 teams, plus de 
mini’s in de T-League. Voor de mini’s hadden we nog 
ruimte op de woensdagmiddag. We willen de allerjongsten 
graag eerder binnenhalen bij de club en ze alvast leren 
voetballen, zodat ze in hun eerste jaar in de F niet meteen 
alle competitiewedstrijden verliezen, zoals in vorige jaren 
altijd gebeurde.
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De omvang van de club is precies afgestemd op de 
beperkte ruimte die we hebben: twee wedstrijdvelden. 
Minder teams is niet mogelijk als je een levensvatbare 
jeugd wil hebben, dat wil zeggen met teams in alle 
leeftijdscategorieën. Zo kunnen we een complete 
voetbalopleiding bieden, vanaf de mini’s tot en met een 
plek in een seniorenteam. Want we willen graag verder 
met iedereen die ervoor kiest te blijven voetballen. 
Vanwege de drukte op de middelbare school en andere 
hobby’s is de uitval bij de oudere jeugd groot. We mogen 
blij zijn als we elk seizoen 2 A-teams hebben. Dat speelt 
trouwens bij alle clubs. In heel Amsterdam zijn maar 32 
A-teams. 

Dat is natuurlijk geen ideale situatie, maar helaas is 
het noodzaak. Het trainen op kunstgras geldt voor alle 
teams. Wedstrijden bij Wartburgia spelen doen alleen 
een paar D-teams, dus iedereen krijgt er één of hooguit 
twee seizoenen mee te maken. Het zou leuker zijn als we 
daarbij teams zouden kunnen laten rouleren, maar dat 
staat de KNVB niet toe.

Het beeld bij sommige teams is nu als volgt: 
trainen bij Wartburgia en op een kunstgrasveld 
bij AW-DTV. Zaterdag om 9 uur ’s ochtends 
spelen bij Wartburgia met alleen de ouders als 
toeschouwer. Zelf zorgen voor scheidsrechter, 
vlaggen etc. Het vertrouwde Tabagevoel is een 
beetje weg. Wat vind je daarvan?

6

Doordat sommige teams haast niet meer op 
het Tabahonk komen, knaagt dat ook aan de 
baropbrengst. Is dat geen nadeel?7

Ja, dat is een groot nadeel, want de baropbrengst is 
een belangrijke bron van inkomsten voor de club. Alles 
zou opgelost zijn als Taba kunstgras zou krijgen. Dan 
kunnen ook alle trainingen voor de kantine plaatsvinden. 
Natuurlijk gaat er niets boven echt gras, maar het gras 
bij Taba is zo slecht dat kunstgras in alle opzichten een 
verbetering zou zijn. Alleen zal ik dan het mooiste moment 
van de dag gaan missen, als de velden leeg zijn na de 
wedstrijden en de vogels er bezit van nemen. Want in het 
rubber valt geen voedsel te zoeken.

Nee, Taba wil alleen meer kwaliteit bieden. Een betere 
accommodatie (kantine en kleedkamers), een betere 
organisatie (de juiste mensen op de juiste plek), een 
betere voetbalopleiding voor de jeugd, en betere 
faciliteiten voor seniorenteams. Maar er zit een duidelijke 
grens aan de mogelijkheden voor zo’n kleine club. We 
zouden twee keer zo groot kunnen worden, maar dan 
moeten we verhuizen naar buiten de stad. Dat willen we 
niet. Onze plek hier is uniek. Het enige streven is een 
in alle opzichten gezonde club waar je met plezier kunt 
voetballen. 

Er is deze zomer een enorme inhaalslag 
gepleegd: zichtbare verbetering aan de kantine 
en de kleedkamers, Taba heeft een nieuw logo. 
Er is duidelijk een streven voorwaarts. Heeft 
Taba grootse plannen?

8

Wat zijn je eigen doelen voor de komende  
tijd bij Taba?9

Wat ik in wezen doe, is een heleboel faciliteren, dus 
alles mogelijk maken wat er maar gewenst wordt. Veel 
hangt af van de initiatieven van mensen binnen de club. 
Ik doe dan het regelwerk, het papierwerk, en maak de 
overzichten. Dat ik als een spin in het web zit, maakt het 
ook weer gemakkelijker. Als je de weg weet en de juiste 
contacten hebt, is een probleem vaak met een mailtje of 
een gesprek opgelost. Het enige wat echt ingewikkeld is, 
is de organisatie van de KNVB met alle regels en regeltjes. 
Dat is eigenlijk een vak apart. 

Hoe lang ga je nog door met voetballen?

In elk geval tot ik met mijn zoons samen in een elftal 
kan voetballen, en dan bedoel ik niet een team op het 
familietoernooi!

10
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Na een ontluisterende seizoensstart in Velserbroek, twee 
goede trainingen en een zelfscan, moeten de spelers met 
eenzelfde gevoel wakker zijn geworden afgelopen zondag. 
Met de bepaalde doelstellingen en voorbereidingen 
in het achterhoofd was duidelijk dat er bij de eerste 
thuiswedstrijd van het seizoen iets moois moest gaan 
gebeuren. Nadat de overige aanwezigen het sportpark en 
de kantine hadden verlaten kon de Zondag 1 tegen Nieuw 
Sloten laten zien of en wat men in de afgelopen week 
wijzer was geworden.

Na een goede warming-up, verloor Johan de toss (‘Ik 
verloor niet, ik won hem gewoon niet’). Het resultaat 
was wisselen van helft en de eerste helft met de neus 
naar de kantine, waar onze complete fanbase trouw onze 
verrichtingen zou gaan volgen. 

Het was even zoeken in de eerste fase van de wedstrijd. 
Wel werd duidelijk dat, nu min of meer dezelfde mensen 
min of meer dezelfde posities zijn gaan invullen, de 
spelers elkaar beter begonnen te vinden. Het was de 
bedoeling om vooral dicht op elkaar te voetballen en dat 
lukte aardig, er werd gecombineerd. Maar ook een aantal 
langere passes van achteruit bleek goed aan te komen bij 
de ontvangers op de flanken.

Vooral bij het balbezit van de tegenstander liet het team 
zien dat het goed kan luisteren en leren. Het geven 
van een collectieve, compacte druk, waar afgelopen 
donderdag op was getraind en voor de wedstrijd op was 
gehamerd, werd in de meeste gevallen met overtuiging 
toegepast. Mede hierdoor kwam er van enige opbouw in 
het spel van Nieuw Sloten niets terecht. De gretige Taba-
spelers wisten in ongeveer de helft van de gevallen de bal 
rond de middellijn al te veroveren.

Het aardige voetbal en het vele balbezit werd in de eerste 
helft van de wedstrijd opmerkelijk genoeg nog niet 
omgezet in goals. Haast, paniek en pech voorkwamen in 
enkele gevallen het verspringen van de brilstand, zodat 
deze in de rust nog op het scorebord prijkte. Taba keek 
zelfs de 0-1 nog in de ogen, maar Derk wist dit knap te 
voorkomen. ‘Jullie vergeten afstand te nemen’, werd ons 
in de rust door de trainer duidelijk gemaakt.

Nog voordat Mike bij de start van de tweede helft na een 
vlugge plasbeurt zijn rits kon dichtdoen, had Taba al twee 
keer gejuicht. Joram nam een pass knap aan en schoot 
binnen de minuut raak. Na nog een minuut liet ook Arne 
weten wat hij waard is door de keeper te omspelen en 
binnen te tikken. Nu was de beer los. Het duurde niet lang 
voordat Paul na een goede actie de bal tegen de goede 
kant van het zijnet schoot. 3-0. Binnen vijf minuten.

Taba rook bloed en liet het er niet bij zitten. Er werd 
nog meer druk gezet en iedereen bleef hard werken. 
Ook Joram omspeelde de keeper, maar belandde aan 
de rand van de zestien richting de cornervlag. Zijn 
daaropvolgende voorzet vond perfect Arne’s hoofd; raak 
met twee stuiters en een hulpeloze verdediger die één en 
ander nogal onhandig probeerde te voorkomen.

Nu werd het echt leuk. Een aantal spelers van Nieuw 
Sloten was inmiddels totaal murw de wedstrijd uit 
gevoetbald en Taba kreeg vrij spel. Twee lange assists 
vanaf de flank resulteerden in twee bijna identieke goals 
van respectievelijk Mark en Joram. Laatstgenoemde 
maakte even later een overstapje na een lage voorzet 
vanaf de zijkant; Boris was alert en kon de bal onder 
de keeper door schieten. Niet veel later was hij weer 
succesvol met een schot van dichtbij. De bank scandeerde 
dubbele cijfers en Stijn wist met een slimme vrije trap 
een illustere 10-0 dichterbij te brengen. De scheidsrechter 
voorkwam een totale vernedering voor de Nieuw 
Slotenaren. Eindstand 9-0.

Een kratje bier van de kantine en lovende woorden van 
trainer Houtsnee waren een gepaste beloning voor de 
inzet en prestatie van het team. Als we dit seizoen elke 
week hard blijven werken, blijven luisteren en leren dan 
kunnen we veel bereiken.

Boris von der Assen

Doelpuntenmakers:
Joram, Arne, Paul, Arne, Mark, Joram, Boris, Boris, Stijn

AFC Taba  
Zondag 1 –  
Nieuw Sloten
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We	speelden	thuis,	d.w.z.	op	het	kunstgrasveld	
van Wartburgia. Peter was onderweg op de fiets de 
vlaggen en een fluitje halen bij Taba. Hij zou over 
20 minuten weer terug zijn.

‘Waar	is	de	tegenstander?’
‘Die zwerft ergens tussen de Tabakantine en het 
Wartburgiaveld.’
‘Ha, daar zijn ze.’
Met	verhitte	koppen	kwamen	de	meiden	
van	Buitenveldert	MD1	het	veld	
opgestrompeld.
‘Ik dacht dat we bij Taba moesten 
spelen	vandaag?’	mompelde	
de vriendelijke 
teamleidster	uitgeput,	
en	ze	liet	zich	in	het	gras	
zakken.

‘Tegen wie spelen we ook 
alweer?’

‘Taba D3, een bijzonder team.’

‘Hoezo?’

‘Heel verfijnde types, dichters en denkers 
eigenlijk. Een soort filosofisch elftal.’

‘Prima.	Dan	zullen	we	ze	even	onder	de	mat	
schuiven.’

Inmiddels was een jongeman met halflang 
blond	haar	gekomen	die	hoekvlaggen	wilde	
gaan	zetten	in	de	daarvoor	uitgespaarde	gaten	

De grensrechter

in het kunstgras. Het ging niet makkelijk. Er 
zaten	allerlei	gekke	dingen	in	die	gaten.	Met	een	
Zwitsers zakmes pulkte hij er een donkerblauw 
haarbandje uit.

We	hadden	nog	een	scheidsrechter	nodig.	Roelf,	
de	enige	van	de	aanwezige	ouders	die	geen	

ernstige knieproblemen had, ging fluiten. Hij 
kon	trouwens	ook	aardig	gitaarspelen,	

wist	ik,	maar	dat	voor	een	andere	keer.

Ik	besloot	zelf	maar	een	van	de	
vlaggen	ter	hand	te	nemen.	

Vlaggen	is	een	mooi	
vak.

‘We	gaan	
beginnen’	zei	

de	scheids.	Dat	
werd	inmiddels	

behoorlijk tijd. De 
wedstrijd stond voor negen 

uur	gepland,	en	de	zon	stond	
al	hoog	aan	de	hemel.

De	spelers	begonnen	te	rennen	dus	ging	ik	ook	
maar	rennen.	Af	en	toe	stak	ik	de	vlag	omhoog	en	
zag ik de spelers boos naar me kijken.

Het viel niet mee daar langs de rand van het veld. 
Jeminee,	wat	lag	er	een	hoop	troep.	Ik	baande	
me door een haag van koffiedrinkende ouders 
een weg naar de achterlijn en ook een man met 
een kleurige poncho om zijn schouders stond 
hinderlijk in mijn baan. ‘Opzij, opzij’ schreeuwde 
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ik,	‘er	wordt	hier	gevlagd’,	en	struikelde	over	een	
trainingsbroek	die	slordig	aan	de	rand	van	het	veld	
was	gedeponeerd.

De spelers waren weer bijna allemaal bij de 
middenlijn. Sjesus... Zo was het niet leuk meer. 
Ik kon nog net een klein meisje ontwijken, maar 
een	van	de	coaches	die	aan	de	rand	van	het	veld	
luidkeels aanwijzingen stond te geven gaf ik een 
flinke por met mijn vlag.

‘Ja sorry hoor....’

Er werd gefloten voor rust.

Max	had	1-0	gemaakt	en	
ook	Victor	scoorde	(2-0).	
Een van de meiden van 
Buitenveldert profiteerde 
van	het	feit	dat	onze	keeper	
niet	zo	groot	was	en	schoot	de	
bal	prachtig	hoog	in	het	net	(2-1).	
Had zij, of een van haar medespeelsters, 
dat	nou	vaker	gedaan,	dan	hadden	ze	
misschien	gewonnen.	Maar	ze	verzuimden	deze	
uitgekiende	speltactiek	te	volgen.

Na	de	rust	schoten	de	spelers	de	bal	vooral	hard	
tegen	elkaar	aan.	De	bal	vloog	dan	met	een	
boogje de lucht in en kwam bij een willekeurige 
andere	speler	terecht,	die	de	bal	vervolgens	
weer	een	harde	trap	gaf.	Zelfs	Mauro	verzuimde	
een van zijn befaamde rushes langs het veld te 
maken.	Alleen	John	deed	waar	ie	goed	in	was:	
keihard	achter	de	bal	aan	rennen	als	deze	de	

richting	van	ons	doel	op	dreigde	te	gaan,	en	Pelle	
haalde	nog	een	paar	leuke	acrobatische	toeren	uit.	
Verder	was	het	vooral	een	wirwar	van	armen	en	
benen,	staarten	en	vlechten,	en	de	leren	knikker	
die	als	een	gepredestineerde	monade	over	het	veld	
stuiterde.

Ik hield de vlag al een tijdje achter mijn 
rug,	maar	dat	maakte	weinig	uit,	want	

niemand	die	op	me	lette.	De	zon	
scheen fel in mijn ogen zodat ik 

de	gebeurtenissen	op	het	veld	
al eigenlijk nauwelijks kon 

volgen.	De	man	in	de	
kleurige	poncho	

stond	nu	tegen	
een	doelpaal	

geleund	en	
er	liep	een	oude	

vrouw	zeulend	met	
twee	zware	blauwe	

boodschappentassen	langs	
het	veld.	‘Kan	ik	u	helpen,’	

vroeg	ik.

Ik	had	toch	verder	niks	te	doen.

‘Nee, dank u, dat is erg vriendelijk van u, maar 
ik	zou	wel	willen	weten	hoe	ik	van	dit	terrein	af	
kom’,	zei	de	oude	vrouw.

Op dat moment floot de scheids af.

We	hadden	gewonnen.
Ron de Heer
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Opgelet: Het programma is regelmatig aan veranderingen 
onderhevig. Er kunnen dus op het laatste moment nog 
wijzigingen zijn. De teamleiders houden dit in principe in 
de gaten en zullen het doorgeven. Kijk anders de dag voor 
de wedstrijd op de site knvb.nl

Wedstrijden junioren  
en senioren
Programma september

Zaterdag 26 september 2009 THUIS
14.30 74747 TABA 4 (zat) - RAP 4 (zat) 
14.30 77239 TABA 5 (zat) - WV-HEDW 16 (zat) 
12.30 78203 TABA 6 (zat) - VVA/Spartaan 4 (zat) 
11.15 96497 TABA D1 - GeuzenM’meer D2
10.00 96503 TABA D2 - Sloterdijk D3 
12.30 99671 TABA D5 - Pancratius D12 
11.15 154053 TABA E3 - Fortius E2 
10.00 134865 TABA E4 - KSJB E1 
09.00 106848 TABA E5 - Meteoor E2 
09.00 145476 TABA E6 - IJburg AFC E3 
09.00 118362 TABA F2 - CTO 70 F2 
10.00 134888 TABA F3 - TOG F1 
11.30 118384 TABA F4 - Diemen F7 
09.00 118366 TABA F5 - OSV F4 

Zaterdag 26 september 2009 UIT
15.00 68512 DEM 1 (zat) - TABA 1 (zat)
12.30 77257 Fortius 3 (zat) - TABA 2 (zat) 
12.45 74531 Wartburgia 4 (zat) - TABA 3 (zat) 
14.45 126128 Wherevogels De VE1 (zat) - TABA VE1 (zat) 
15.00 125559 GeuzenM’meer VE3 (zat) - TABA VE2 (zat) 
13.00 135466 Voorland MA1 - TABA MA1 
10.15 129479 Amstelveen MB1 - TABA MB1 
13.00 130122 Tos Actief MC1 - TABA MC1 
12.30 130156 Nieuw Sloten sv MC1 - TABA MC2 
12.30 100332 Dijk De D6 - TABA D3 
10.30 96118 Roda 23 D9 - TABA D4 
11.15 106416 DWV E2 - TABA E1 
12.00 150981 Dijk De E3 - TABA E2 
09.30 107022 Tos Actief E4 - TABA E7 
10.00 145977 Voorland F1 - TABA F1 
09.00 122506 Meer de F5 - TABA F6 

Zondag 27 september 2009 THUIS
15.00 39499 TABA 1 (zon) - Heemstede 1 (zon),  
scheids J.R. van Zaanen
14.30 62207 TABA VE1 (zon) - ASV ‘65 VE1 (zon) 
12.30 144919 TABA B1 (zon) - Monnickendam B1 (zon) 

12.30 60774 TABA C1 (zon) - DWS C1, scheids K.J. Folkers
10.30 61975 TABA C3 (zon) - Meer de C2 (zon) 

Zondag 27 september 2009 UIT
14.30 141002 JOS/W’graafsmeer 6 (zon) - TABA 2 (zon) 
12.00 44327 Germaan De 3 (zon) - TABA 3 (zon) 
11.30 56314 Velsen A1 (zon) - TABA A1 (zon)
14.30 58488 Diemen A4 (zon) - TABA A2 (zon) 

Wedstrijden junioren  
en senioren
Programma oktober

Zaterdag 3 oktober 2009 THUIS
15.00 67642 TABA 1 (zat) - Meteoor 1 (zat), 
scheids M. Kacar
16.15 74733 TABA 3 (zat) - Arsenal ASV 3 (zat) 
14.30 77243 TABA 5 (zat) - Arsenal ASV 5 (zat) 
11.00 125836 TABA VE1 (zat) - Wartburgia VE1 (zat) 
12.30 135470 TABA MA1 - GeuzenM’meer MA1 
09.00 129401 TABA MB1 - Kadoelen sv MB2 
11.00 130092 TABA MC1 - GeuzenM’meer MC1 
10.00 130102 TABA MC2 - Tos Actief MC1 
09.30 96492 TABA D4 - Legmeervogels D9 
11.30 106826 TABA E1 - Dijk De E2 
10.00 150988 TABA E2 - Volewijckers E2 
09.00 110741 TABA E7 - Tos Actief E5 
10.00 145979 TABA F1 - GeuzenM’meer F2 
09.00 118375 TABA F6 - IJburg AFC MF1 

Zaterdag 3 oktober 2009 UIT
13.00 74521 Wartburgia 6 (zat) - TABA 4 (zat) 
12.30 77490 Fortius 6 (zat) - TABA 6 (zat) 
10.00 96663 Amstelland United D2 - TABA D1 
09.00 95643 JOS/W’graafsmeer D2 - TABA D2 
11.00 95310 Eendracht’82 D1 - TABA D3 
09.00 98904 Ouderkerk D6 - TABA D5 
10.00 105461 Meer de E2 - TABA E3 
09.00 105453 Meer de E3 - TABA E4 
09.00 105704 GeuzenM’meer E5 - TABA E5 
09.30 117977 DWV F3 - TABA F2 
10.00 154307 Amstelland United F3 - TABA F3 
09.00 117306 GeuzenM’meer F4 - TABA F4 
11.30 118293 Diemen F7 - TABA F5

Zondag 4 oktober 2009 THUIS
12.30 53515 TABA 2 (zon) - Meteoor 3 (zon) 
14.30 53772 TABA 3 (zon) - Arsenal ASV 7 (zon) 
15.00 56664 TABA A1 (zon) - Assendelft A1 (zon) 

programma
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Zondag 4 oktober 2009 UIT
14.30 39584 WV-HEDW 1 (zon) - TABA 1 (zon)
10.00 152098 Batavia ‘90 VE1 (zon) - TABA VE1 (zon) 
13.00 144920 Purmersteijn B1 (zon) - TABA B1 (zon)
10.00 60741 Diemen C2 (zon) - TABA C1 (zon) 
12.00 62029 SDZ C5 (zon) - TABA C3 (zon) 

Zaterdag 10 oktober 2009 THUIS
14.30 74743 TABA 4 (zat) - WV-HEDW 15 (zat) 
12.30 78198 TABA 6 (zat) - Arsenal ASV 6 (zat) 
11.15 96499 TABA D1 - Tos Actief D1 
10.00 96502 TABA D2 - AGB D1 
09.00 96510 TABA D3 - WV-HEDW D5 
09.00 99667 TABA D5 - SCW D2 
11.15 106840 TABA E3 - TOG E1 
10.00 106842 TABA E4 - Voorland E1 
09.00 106846 TABA E5 - Geinburgia E3 
10.00 154313 TABA F3 - WV-HEDW F3 
09.00 118386 TABA F4 - DRC F3 
11.15 118367 TABA F5 - GeuzenM’meer F4 

Zaterdag 10 oktober 2009 UIT
11.00 74508 Wartburgia 3 (zat) - TABA 2 (zat)
15.30 72932 DVVA 8 (zat) - TABA 3 (zat) 
11.00 77221 VVGA 4 (zat) - TABA 5 (zat) 
14.30 126526 Parkstad sv VE1 (zat) - TABA VE1 (zat) 
14.30 125802 Wartburgia VE1 (zat) - TABA VE2 (zat) 
14.30 135472 Dindua MA1 - TABA MA1 
14.30 129236 Roda 23 MB1 - TABA MB1 
10.00 152418 Buitenveldert MC3 - TABA MC1 
10.30 130033 GeuzenM’meer MC1 - TABA MC2 
10.30 99643 NFC/Brommer D2 - TABA D4 
09.00 105459 Meer de E1 - TABA E1 
09.00 150993 OSV E3 - TABA E2 
09.00 145486 Diemen E9 - TABA E6 
10.00 145988 Amstelland United F2 - TABA F1 
10.45 123403 Dijk De F7 - TABA F6 

Zondag 11 oktober 2009 THUIS
15.00 39509 TABA 1 - UNO vv 1, scheids M. Zilverberg
14.30 152105 TABA VE1 (zon) - Onze Gezellen VE2 (zon) 
12.30 144921 TABA B1 - Overbos B1, scheids M. Arends 
12.30 60781 TABA C1 (zon) - Buitenboys C2 (zon) 
10.30 139473 TABA C3 (zon) - GeuzenM’meer C5 (zon) 

Zondag 11 oktober 2009 UIT
14.30 44815 Buitenveldert 3 (zon) - TABA 2 (zon) 
12.00 55813 OSC 4 (zon) - TABA 3 (zon) 
14.00 56552 DEM A1 (zon) - TABA A1 (zon) 
10.00 61413 WV-HEDW C2 (zon) - TABA C2 (zon) 

VrouWen ZaaLVoetBaL
Programma oktober

Dames 1, 2de klasse C
Vrijdag 2 oktober 21.05 20032 TABA DA1 - Rijp (de) DA1 
Maandag 5 oktober 21.00 19517 KSJB DA1 - TABA DA1, 
scheids B.C. Mathot 
Vrijdag 16 oktober 20.10 20031 TABA DA1 - Oosthuizen DA2

Dames 2, 3de klasse F
Vrijdag 2 oktober 20.10 21634 Hertha DA2 - TABA DA2 
Dinsdag 6 oktober 21.05 21243 TABA DA2 - Giram DA1 
Woensdag 14 oktober 20.10 19690 KDO DA7 - TABA DA2
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Door onze correspondent
Rolando de Corazón

Brieven uit El Bierzo
#01: Humor

Beste vrienden, 
Natuurlijk mis ik jullie. Wat ik het meest 
mis? Het zou het voetbal moeten zijn. Maar 
dat valt tot nu toe wel mee. Af en toe ren 
ik een stukkie langs de rivier. ’s Middags 
zwemmen we vaak in één van de vele 
bergbeken die El Bierzo rijk is. Nee, het 
leven is hier niet slecht. Ik doe voldoende 
aan sport. Wat ik het meeste mis is 
misschien wel jullie gevoel voor humor.  
Ik zal hier een voorbeeld van geven.

We waren een weekeinde in Santander 
bij vrienden op bezoek. Wat doe je in 
Santander? Je loopt op de boulevard, je 
eet ergens een hapje en dan loop je weer 
terug naar de boulevard want daar is een 
beroemde ijscoverkoper met versgemaakt 
ijs. Enfin, we lopen met onze vrienden en 
wat pas verworven kennissen likkend aan 
onze versgemaakte ijsjes over de boulevard 
van Santander en blijven staan bij een 
menselijk standbeeld. Nou ben ik zelf niet 
dol op dat genre van straatartiesten. Er zijn 
er eigenlijk gewoon te veel van. Maar deze 
was in zijn soort opmerkelijk. Hij droeg een 
enorme wereldbol op schouders, natuurlijk 
was dat een soort van ballon, maar het zag 
er indrukwekkend uit. We stonden er met 
z’n allen naar te kijken en verwonderden 
ons over de grote hoeveelheid geld die het 
standbeeld binnenhaalde. Even overwoog ik 
of dat niet iets voor mij zou zijn. Menselijk 
standbeeld. Je hoeft er in elk geval niet 
perfect Spaans voor te kunnen spreken.  
En in Ponferrada zie je ze niet veel. Maar 
van het kijken alleen begon ik al wat moe 
te worden en dus ging ik zitten op de brede 

rand van een raamkozijn. Ook mijn Ana 
was het staan beu en kwam op mijn schoot 
zitten. Op overdreven wijze kreunde ik en 
riep naar het menselijk standbeeld: ´¡Hé, 
Atlas, ¿ruilen?!’

Best gevat, toch? Het is een opmerking 
die je alleen kan maken als de betreffende 
persoon niet echt dik is, vanzelfsprekend. 
Op het veld grossieren wij in dit soort 
grappen. En dan lacht iedereen vrolijk 
mee. Maar het Spaanse gezelschap keek 
mij stomverbaasd aan. Alsof ik de ergst 
mogelijke belediging had geuit. Ana begon 
mijn buitensporige gedrag te verklaren. 
‘Dit is nou Hollandse humor’, legde zij de 
anderen uit. Nog steeds verbaasd knikten 
zij met haar mee. Culturele verschillen moet 
je natuurlijk respecteren. Ik probeerde nog 
uit te leggen dat het welhaast een noodzaak 
is om relativerende grappen te maken als 
iemand meent de gehele wereld op zijn 
schouders te moeten dragen. Dat maakte het 
geheel er niet duidelijker op. Het onbegrip 
bleef heersen. En ik miste jullie.
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